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1 Introdução 

1.1 Cenário mundial 

 A modernização dos processos administrativos que dão suporte aos 

portos tem papel fundamental na logística nacional voltada para as 

exportações, considerando que 95% do volume de carga são exportados por 

via marítima. Nas economias industrializadas, diferentemente do que 

ocorre no Brasil, os portos são também centros de serviços de valor 

agregado e parceiros imprescindíveis na montagem de serviços de logística 

de abrangência internacional, assumindo um papel de instrumentos de 

fomento das exportações inseridas na política macroeconômica dos 

governos (Goebel, 2004). 

Para competir neste ambiente, a administração de um terminal portuário 

deve operar de forma eficiente (Hansen et al., 2007), e de acordo com Imai 

et al. (2003), a alocação e a programação de navios têm um impacto 

primário na eficiência dessas operações. Vis e Koster (2003) apresentam 

uma discussão a respeito dos problemas de decisão que surgem em um 

porto. Uma classificação dos principais processos e operações em um porto 

é apresentada em Steenken et al. (2004). O problema crucial no 

gerenciamento de um porto é a otimização do equilíbrio entre os 

proprietários dos navios, que exigem serviços rápidos, e o uso econômico 

dos recursos disponíveis no porto (Dragovic et al., 2005). 

Suporte às operações portuárias, tais como programações de cargas, navios, 

serviços, autorizações, liberações, etc., é de grande importância para o 

incremento na competitividade de um terminal portuário (Goebel, 2004). 

Nesse processo de modernização, a incorporação de modelos quantitativos 

aos chamados sistemas de suporte à decisão tende a favorecer o 

planejamento e a logística de operações em terminais portuários (Murty, 

2005). 

A utilização de contêineres para movimentação de cargas tem crescido nos 

portos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. De 1999 a 2003, a 

movimentação mundial de carga conteinerizada apresentou crescimento de 



55,2%, contrastando com um aumento no total das exportações mundiais de 

apenas 32,2% (Hijjar e Alexim, 2006). Em 2002, a carga geral 

movimentada em contêineres por via marítima no mundo já era de mais de 

60% (Medeiros, 2002). 

No Brasil, o crescimento do volume total da movimentação de contêineres 

nos portos vem se mostrando expressivamente maior que o crescimento do 

comércio exterior do país. No período de 2001 a 2005, a movimentação 

portuária de carga conteinerizada dobrou, atingindo o patamar de 5,9 

milhões de TEUs (Twentv Feet Equivalent Unit),  unidade de medida que 

equivale a um contêiner de 20 pés) no ano de 2005 (Hijjar e Alexim, 2006).  

Em portos da região sudeste (grande movimentação de cargas), os três 

problemas mais críticos encontrados envolvem o congestionamento, o 

pouco investimento do governo em acessos ferroviários e a falta de área de 

estacionamento (Hijjar e Alexim, 2006).  

Em um cenário como esse, investimentos em tecnologia de informática, 

que agilizem a tomada de decisão, permitindo a simulação de diferentes 

cenários, minimizando a sobrestadia e, consequentemente a fila de espera, 

permitindo ainda a melhor alocação de recursos nas operações de carga e 

descarga são de fundamental importância para a competitividade de um 

porto. 

O Problema de Alocação de Berços (PAB), que normalmente abrange o 

transporte de cargas conteinerizadas, reflete as principais decisões 

referentes aos recursos de custo mais importante no gerenciamento de 

portos de cargas. Assim, uma boa distribuição dos navios aos berços 

aumentará a satisfação dos proprietários dos navios e aumentará a 

produtividade do porto, conduzindo a rendas mais altas para ambas as 

partes (Imai et al., 2003). 



1.2 Cenário regional 

 No Maranhão, o complexo portuário marítimo de São Luís, formado 

pelos terminais do Itaqui, Ponta da Madeira e da ALUMAR (Consórcio de 

Alumínio do Maranhão) são responsáveis juntos pela segunda maior 

movimentação de carga no Brasil (fonte: Governo do Estado: 

http://www.ma.gov.br/2007/12/15/Pagina66.htm).  

A ALUMAR movimenta matérias primas como coque, piche, soda e 

bauxita, empregados no processo de produção de alumina e alumínio. A 

mineradora Vale (anteriormente chamada de Companhia Vale do Rio 

Doce), por sua vez, detém a administração do terminal da Ponta da Madeira 

por onde é exportado minério de ferro proveniente da jazida da Serra de 

Carajás, no sudeste do Estado do Pará. Além desses, o Porto do Itaqui, 

administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária 

(EMAP), movimenta vários tipos de cargas, tais como: derivados de 

petróleo, fertilizante, manganês, ferro gusa, e soja.  

Esse complexo portuário em expansão, rico em cenários operacionais 

críticos, demanda investimentos em tecnologia da informação, na forma de 

desenvolvimento de Sistemas de Apoio a Decisão com recursos que 

permitam o melhor direcionamento na tomada de decisão. A expansão da 

ALUMAR (Fase III) prevê para 2009 a construção de um segundo berço 

para atracação em seu porto privativo. A Vale, por sua vez, pretende 

aumentar sua capacidade de exportação de seu terminal, além de que, como 

é do conhecimento da comunidade acadêmica, seus operadores enfrentam 

problemas operacionais na integração da ferrovia com o porto. 

Observa-se que a literatura está repleta de contribuições focando os 

problemas terminais portuários conteinerizados (Günther e Kim, 2005), 

mas quase nada tem sido formulado para cenários em terminais graneleiros 

que necessitam fazer integração de seus sistemas de transporte e 

carregamento com outros sistemas igualmente críticos. 



O PAB, no âmbito deste Projeto, considera essencialmente questões de 

janelas de marés, níveis mínimos e máximos de estoque, programação de 

paradas para manutenção, dentre outras características típicas dos portos 

localizados em São Lúis. O berço é uma posição do cais que pode 

acomodar um navio de cada vez na qual um ou mais equipamentos do tipo 

carregador (ship loader) estão instalados. Os navios fundeados formam 

uma fila para aguardar por berços disponíveis.  Portos com restrição de 

maré são aqueles em que as operações de atracação e desatracação ainda 

dependem de condições adequadas de marés que podem ser tanto a 

profundidade mínima quanto questões relativas à correnteza ainda com a 

maré baixa.  

O tempo de serviço permitido em contrato, em geral, considera o tempo de 

espera por uma janela de maré, o tempo de trânsito do navio e o tempo 

contratado para carga/descarga. O demurrage por atraso na liberação do 

navio, é calculado proporcional ao tempo que exceder o máximo permitido. 

A estimativa de tempo de serviço é feita a partir de quatro fatores: data/hora 

de chegada do navio (Expected Arrival Time - ETA); tonelagem do navio; 

capacidade de carga/descarga do porto para a matéria prima transportada; e 

o valor diário de demurrage. Atrasos e demurrages ocorrem em função da 

movimentação excessiva ou má administração do porto.  

Na Figura 1, um típico cenário operacional de um porto graneleiro com 

restrições de maré está representado. Observa-se a presença de navios com 

diferentes materiais em um horizonte de planejamento dividido em janelas 

de tempo onde ocorrem as condições ideais para atracação e desatracação 

de navios. As posições de berços, assim como o tempo, também são 

discretas. Algumas matérias primas são exportadas e outras importadas, o 

que está representado através de setas indicativas do fluxo de matérias 

primas no pátio de estocagem. 



 

Figura 1 – Porto com berços homogêneos e restrições de marés 

Encontrar a melhor programação possível pode ser entendido como a busca 

pela melhor seqüência dentro de um horizonte de planejamento.  Para 

berços heterogêneos, o problema resultante envolve também 

escalonamento, para o qual a decisão passa pela esfera de alocação do 

berço mais apropriado para a atracação (Hwang, 2006). Esses problemas 

podem ser classificados como problemas NP-Árduos da classe de 

escalonamento com restrição de recursos (Blazewicz, 1996).  

No Complexo Portuário de São Luís, alguns portos ainda operam com 

estoques de itens de importação ou exportação que devem ser considerados 

na programação de atracação de navios. A integração da malha ferroviária 

com os descarregadores que alimentam os grandes navios de minérios de 

ferro igualmente se constitui em desafios a serem considerados no âmbito 

deste Projeto. 



1.3 Linhas de pesquisa 

 Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de modelos e 

algoritmos eficientes para solução de problemas relacionados a logística e 

planejamento de operações em terminais portuários. Considera-se aqui a 

possibilidade de um número genérico de berços (homogêneos ou não), 

número grande de navios na fila, flexibilidade para incorporação de novas 

restrições, dentre outras características mais comumente encontradas nos 

portos da ilha de São Luís.   

O PROPOR está dividido em 4 linhas de pesquisa, porquanto dividido em 

função da possibilidade de cada uma delas gerar contribuições com 

dependência mínima em relação às demais:  

i) O problema no mundo: pesquisar problemas de logística e 

planejamento identificados em portos graneleiros no mundo, considerando 

aspectos como modelagem, abordagens utilizadas para solução, e propondo 

melhorias no desenho dessas abordagens que possibilitem uma contribuição 

no âmbito desses problemas. 

ii) O problema em São Luís: contribuir com novos modelos 

computacionais que representem mais fielmente os cenários operacionais 

dos portos localizados em São Luís, contemplando questões de logística, 

contratuais, operacionais e gerenciais. 

iii) Generalização do problema: contribuir com uma ou mais 

formulações do problema que representem um grande número de cenários 

reais, relacionando tais formulações com outros problemas encontrados na 

literatura (escalonamento, seqüênciamento, otimização multi-objetivos), e 

definindo um conjunto de instâncias (benchmark) de pequeno médio e 

grande portes para cada problema. 

iv) Algoritmos para solução: contribuir com novos algoritmos exatos e 

aproximativos, seqüenciais e paralelos para solução do benchmark 

proposto. 



2 Equipe 

 São atualmente pesquisadores integrantes do PROPOR os seguintes 

pesquisadores: 

 Prof. Dr. Alexandre César Muniz de Oliveira (coordenador e 

pesquisador do DEINF/UFMA); 

 Prof. Dr. Luiz Antonio Nogueira Lorena (pesquisador do 

LAC/INPE); 

 Prof. Dr. Anselmo Cardoso Paiva (pesquisador do DEINF/UFMA); 

 Geraldo Mauri (doutorando do Curso de Computação Aplicada do 

INPE) 

 Victor Hugo Barros (mestrando do Curso de Engenharia de 

Eletricidade da UFMA) 

 Tarcísio Souza Costa (aluno de iniciação científica do Curso de 

Ciência da Computação da UFMA) 

 São colaboradores do PROPOR, alunos da disciplina Introdução à 

Pesquisa Operacional do Curso de Ciência da Computação da 

UFMA 

3 Principais resultados 

O Projeto PROPOR foi dividido em 4 linhas de pesquisa que guardam entre 

si certo grau de independência. Foram obtidos resultados em cada uma das 

linhas de pesquisas em que o Projeto fora dividido.   

Problemas de logística e planejamento em portos graneleiros no mundo não 

foram identificados. Optou-se, então, por fazer um levantamento 

bibliográfico focando portos de contêineres e investigando a possibilidade 

de adaptar os modelos encontrados para a abordagem com restrições de 

marés e estoque. Essa adaptação vem sendo conduzida pelo aluno de 

doutorado do INPE. 



A generalização do problema para um grande número de cenários reais, 

considerando características gerais de portos pelo mundo, ainda requer 

mais tempo para que as formulações propostas para portos locais sejam 

validadas.  

Algoritmos aproximativos, seqüenciais e paralelos para solução de 

instâncias mais difíceis do problema de alocação de berços foram propostos 

tanto para cenários operacionais de São Luís, quanto para cenários de 

portos de contêineres sem restrições de marés. Os resultados produzidos 

parecem promissores. 

Modelos computacionais dos cenários operacionais dos portos localizados 

em São Luís, contemplando questões de logística, contratuais, operacionais 

e gerenciais, estão sendo desenvolvidos por pesquisadores da UFMA. Os 

primeiros resultados estão descritos a seguir. 

3.1 Modelos matemáticos  

 Apesar de uma parte relativamente vasta literatura sobre a tomada 

de decisão em portos de conteiners, muito pouco espaço tem sido dedicada 

aos portos graneleiros (ACMOLivro2005). Uma importante contribuição 

deste Projeto é o estudo de modelos matemáticos que possam ser 

empregados para solucionar o problema específico de alocação de berços 

que ocorre na baía de São Marcos, no litoral maranhense. 

Foram desenvolvidos dois modelos matemáticos para o Problema de 

Alocação de Berços em Portos Graneleiros com Restrições de Marés que 

estão em fase de validação.  

O modelo matemático para solucionar o problema de atribuição de berços a 

navios em terminais com restrição de marés considera algumas condições 

como restrições rígidas e outras como custos a serem minimizados. O 

problema é a de determinar quando atracar, minimizando o total de 

sobreestadias incorridas.  



Os dois modelos desenvolvidos têm abordagens diferentes no que tange a 

homogeneidade dos berços: os berços podem ou não serem similarmente 

equipados (homogêneos ou heterogêneos). 

Berços homogêneos têm capacidades de operação idênticas. Não é, 

portanto, variável para o modelo a atribuição de navios a berços. O berço 

homogêneo é uma simplificação para o modelo que permite que apenas 

haja a atribuição de navios a marés.  

3.1.1 Alocação de berços discretos homogêneos em terminais com 

restrições de marés e de estoque  

 O Problema de Alocação de Berços em terminais Graneleiros com 

restrições de Marés e de Estoque (Berth Allocation Problem in Tidal Grain 

ports with Stock constraints - BAPTGS) é modelado de forma discreta 

como um problema de transporte no qual N navios são encaradas como 

fornecedores e M janelas favoráveis de marés (doravante denominada como 

janela de maré (tidal time window - TTW) como consumidores.  

Cada navio deve ser atribuído a um subconjunto de TTW cujo 

comprimento corresponde ao tempo de operação (handling time –h). Por 

conveniência, o horizonte do planejamento divide-se em M TTWs. Por esse 

motivo, o tempo é discretizado, juntamente com as posições de berços. 

3.1.1.1 Contribuição 

 Esta etapa do Projeto ainda está em andamento com colaboração do 

pesquisador do INPE, Luiz Antonio Nogueira Lorena, e de um aluno de 

mestrado da UFMA. 

A variável de decisão xij é dada por “1” ou “0” representando a alocação ou 

não do navio i à TTW j. Outras constantes do modelo: 



o N: conjunto de navios;  

o M: conjunto de TTWs; 

o L: conjunto de posições de 

berços; 

o ai: TTW de chegada do navio i; 

o hi: tempo de operação do navio i; 

o ti: subconjunto de TTWs (tempo) 

contratualmente  permitido para 

a operação do navio i; 

o di: sobrestadia (demurrage) ou 

antecipação do navio i; 

o ek: estoque inicial do grão k; 

o wk: consumo ou produção de k; 

o qik: carga de grão k no navio i .  

o Função objetivo: 

   (1) 

o Restrições: 

      (2) 

      (3) 

      (4) 

  (5) 



   (6) 

O modelo apenas prevê a alocação de um navio para cada berço e TTW. A 

alocação de TTW causa impacto na função objetivo, mas a alocação de 

berço não. Os berços são homogêneos, i.e., têm as mesmas capacidades e 

custos operacionais, não sendo relevante para o modelo em qual berço o 

navio foi atracado. 

Essa simplificação permitiu que resultados computacionais fossem obtidos 

para instâncias representativas de situações que podem ser encontradas nos 

cenários reais dos portos da ilha de São Luís.  

3.1.1.2 Resultados experimentais 

 Foram geradas instâncias do BAPTGS variando o número de 

navios, quantidade de berços no terminal portuário e diferentes níveis 

iniciais de estoque.  

A Tabela 1 foi extraída do artigo “Berth Allocation Problem in Tidal Grain 

Ports with Stock Level Constraints” submetido à revista “Transportation 

Research Part E”. Nela, podem ser observados o tempo em que o software 

comercial CPLEX precisou para resolver cada uma das instâncias (time) e o 

valor da função objetivo (coluna rotulada por “Eq. 6”). 

Foi incluída uma série de testes com intuito de demonstrar a validação do 

modelo. Para a seqüência dos trabalhos, são importantes os comentários 

dos revisores para que melhorias sejam introduzidas e a pretensa 

continuidade nas contribuições esteja respaldada pela comunidade 

acadêmica. 



Tabela 1 – Resultados submetidos a revista especializada 

 



3.1.2 Alocação de berços discretos heterogêneos em terminais com 

restrições de marés e de estoque 

 Para modelar berços discretos e heterogêneos, i.e., com velocidades 

de carga/descarga diferentes, deve-se contemplar as associações de navios a 

berços e navios a janelas de tempo. Fazendo-se: 
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Na função objetivo é introduzida uma variável yijl em substituição à 

multiplicação de xij por uil. A velocidade do berço vl é usada calcular o 

tempo de operação do navio i considerando a carga qik do mesmo. 

Pode-se ainda, se for o caso, incluir a restrição de capacidades para cada 

berço. Os recursos necessários para os navios descarregarem/carregarem 

nos berços e suas capacidades (de acordo com cada navio, quantos navios 

no máximo podem estar no berço no horizonte de planejamento) devem ser 

calculados a priori. 

Esta etapa do trabalho está em desenvolvimento por um aluno de mestrado 

em tempo integral. Precisamente, deve-se ainda alterar as restrições do 

modelo apresentado anteriormente de modo que ele esteja consistente com 

a nova variável que atribui navios a berços e a TTWs. 



3.2 Heurísticas e metaheurísticas  

 Algumas das instâncias geradas para o BAPTGS foram resolvidas 

em 10 horas pelo software CPLEX. É objetivo deste Projeto contribuir com 

algoritmos aproximativos capazes de gerar soluções de qualidade em tempo 

computacional satisfatório. Nesse sentido foram desenvolvidos dois 

trabalhos: um simulated annealing aplicado a problema de alocação de 

berços investigado por Cordeau e colaboradores, e um GRASP (Greedy 

Randomized Adaptive Search Procedure) aplicado ao BAPTGS ainda para 

berços homogêneos. 

O desenvolvimento do simulated annealing surge também como parte da 

linha de pesquisa que trata do problema de alocação de berço no mundo. As 

atividades desenvolvidas nesse sentido consistem em investigar modelos 

matemáticos para problemas em outros terminais portuários contribuindo 

futuramente para a proposição de um modelo matemático suficientemente 

geral capaz de representar o problema de alocação de berço com ou sem 

restrições de marés, com berços discretos ou contínuos. 

3.2.1 Simulated Annealing  

 Foi proposta uma heurística baseada no Simulated Annealing (SA) 

para resolver o Problema de Alocação de Berços formulado por (Cordeau et 

al., 2005). Esse problema aborda a programação e a alocação de navios às 

áreas de atracação ao longo de um cais, modelado como um Problema de 

Roteamento de Veículos com Múltiplas Garagens e Janelas de Tempo. A 

aplicação do Simulated Annealing considera, para a geração de novas 

soluções vizinhas, a utilização de três movimentos de troca, que são 

selecionados de forma aleatória e uniformemente distribuída. Os resultados 

computacionais são obtidos através de problemas testes utilizados em um 

trabalho recente a respeito do problema e comparados com o software 

comercial CPLEX e com outro método encontrado na literatura. 



Em (Mauri et al.; 2008), o Problema de Alocação de Berços (PAB) é 

tratado em sua forma discreta, onde o cais é dividido em um conjunto finito 

de berços, e a dimensão espacial é ignorada. Assim, devem ser observados, 

para cada navio, os tempos descritos na Figura 2. 

 

Figura 2 - Variáveis referentes ao tempo. 

No modelo proposto por Cordeau et al. (2005), os navios são tratados como 

clientes e os berços como garagens (cada uma com seu veículo específico). 

Existem então m veículos “fictícios” (um para cada garagem), sendo que 

cada um inicia e termina sua “rota” na sua própria garagem. Os navios são 

modelados como vértices em um multi-grafo, onde cada garagem (berço) 

ainda é dividida em um vértice de origem e um de destino. Nos vértices de 

origem e destino, as janelas de tempo correspondem ao período de 

funcionamento dos berços. 

O modelo então é dado por um multi-grafo Gk = (Vk,Ak), ∀  k ∈  M, onde Vk 

= N ∪  {o(k),d(k)} e Ak ⊆  Vk x Vk. As variáveis e constantes usadas para 

representar o problema são: 

•  N: conjunto de navios, n = |N|; 

•  M: conjunto de berços, m = |M|; 

•  tk
i: duração do atendimento do navio i no berço k; 

•  ai: horário de chegada do navio i; 

•  sk: horário de abertura do berço k; 

•  ek: horário de fechamento do berço k; 

•  bi: horário de término da janela de tempo para o navio i; 

•  vi: valor (custo) do tempo de serviço do navio i; 



•  xk
ij ∈  {0,1} ∀ k ∈  M, ∀ (i,j) ∈  Ak, xk

ij = 1 se o navio j é atendido pelo 

berço k após o navio i; 

•  Tk
i ∀ k ∈  M, i ∈  N é o horário que o navio i atracou no berço k; 

•  Tk
o(k) ∀ k ∈  M é o horário em que o primeiro navio atracou no berço 

k; 

•  Tk
d(k) ∀ k ∈  M é o horário em que o último navio saiu do berço k; 

•  Mk
ij = max{bi + tk

i – aj,0}, ∀ k ∈  M, ∀ (i,j) ∈  N. 

O modelo do PAB proposto por Cordeau et al. (2005) é descrito a seguir. A 

função objetivo minimiza o tempo decorrido desde o momento em que os 

navios chegam, atracam e são atendidos, considerando um custo de serviço 

para esse tempo. A restrição (2) garante que cada navio é atendido por 

apenas um berço. As restrições (3) e (4) garantem, respectivamente, que um 

navio será o primeiro a ser atendido em cada berço, e outro será o último. A 

restrição (5) garante a conservação do fluxo (atendimento) para os demais 

navios. A restrição (6) faz o cálculo do horário de atracação dos navios. 

Nessa restrição são considerados apenas os arcos Ak válidos para cada 

berço k, ou seja, alguns navios não podem ser atendidos em determinados 

berços, pois, por exemplo, o tipo de equipamento disponível no berço pode 

não ser apropriado para o atendimento de determinados tipos de carga. A 

possibilidade de atendimento ou não dos navios pelos berços é determinada 

através dos dados encontrados nos problemas testes utilizados (o tempo de 

atendimento é zero). As restrições (7) e (8) garantem, respectivamente, que 

o horário de atracação seja após a chegada do navio, e que o horário do 

término do atendimento do navio seja anterior ao horário limite do navio 

(janela de tempo). As restrições (9) e (10) garantem a não violação das 

janelas de tempo nos berços. E por fim, a restrição (11) garante que as 

variáveis de decisão sejam binárias. Maiores detalhes sobre esse modelo 

são apresentados em Cordeau et al. (2005). 
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3.2.1.1 Contribuição 

 Para resolver o PAB, foi desenvolvida uma heurística baseada no 

Simulated Annealing - SA (Kirkpatrick et al., 1983). Esta etapa do Projeto 

foi desenvolvida por um aluno de doutorado do INPE, sobre a orientação 

do Prof. Dr. Luiz Antonio Nogueira Lorena, integrante desta equipe.  

Para utilização dessa heurística, as restrições (7) e (8) foram relaxadas, 

sendo transferidas para a função objetivo (eq. 13). De forma análoga, as 

restrições (9) e (10) também foram transferidas para a função objetivo (eq. 

14). As demais restrições foram mantidas, porém, na função objetivo foram 

adicionados fatores de penalização (vetor w = [w0,w1,w2]) para cada termo. 

O modelo proposto é apresentado a seguir. 

Neste modelo, pode-se notar que o tempo de serviço (com seu valor de 

custo associado) é representado na expressão (12). A expressão (13) 

minimiza as violações nas janelas de tempo dos navios. Já a expressão (14) 

minimiza as violações nas janelas de tempo dos berços.  
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Analisando as restrições do modelo acima, pode-se notar que se trata de um 

Problema de Roteamento de Veículos com Garagens Múltiplas SEM 

Janelas de Tempo, ou seja, um problema cuja resolução é menos árdua em 

relação ao modelo descrito com janelas de tempo. Deve-se destacar que 

esse modelo (eq. 12-20) pode resultar em soluções inviáveis para o 

problema, porém essas inviabilidades são eliminadas durante a execução do 

SA através da penalização imposta. 

A solução inicial é gerada através de duas heurísticas: heurística de 

distribuição e heurística de programação. A heurística de distribuição é 

responsável pela atribuição dos navios aos berços e a heurística de 

programação determina o horário de atendimento dos navios nos berços 

(Mauri et al.; 2008). 

Como estrutura de vizinhança, foram utilizados três diferentes movimentos 

de troca: Re-ordenar navios, Re-alocar navio e Trocar navios. Assim como 

na geração da solução inicial, esses movimentos garantem que cada navio 

seja atribuído apenas a berços que possam atendê-los. Esses movimentos 

são baseados em outros apresentados em Mauri e Lorena (2006). Após a 

execução de cada um desses movimentos, a heurística de programação é 

aplicada para eliminar as sobreposições e recalcular o valor da função 

objetivo da nova solução. 

O movimento Re-ordenar navios consiste basicamente em selecionar um 

berço qualquer pertencente à solução, selecionar um navio qualquer 



atendido por esse berço (a), selecionar uma nova posição na seqüência de 

atendimento desse berço (b) e trocar a posição de atendimento do navio 

selecionado (c). Esse movimento é ilustrado na Figura 3.. 

O movimento Re-alocar navio consiste basicamente em selecionar dois 

berços quaisquer pertencentes à solução, selecionar um navio qualquer em 

apenas um dos dois berços (a), extraí-lo de seu berço atual e atribuí-lo ao 

outro berço (b). O novo berço onde o navio será atribuído deverá 

obrigatoriamente poder atender ao navio selecionado, pois caso contrário, 

outro berço deverá ser selecionado. Após a atribuição, a seqüência de 

atendimento do novo berço deverá ser reorganizada através da ordenação 

pelo horário de chegada dos navios (c). Esse movimento é ilustrado na 

Figura 4. 

 

Figura 3 - Movimento re-ordenar navios 

 

Figura 4 - Movimento re-alocar navio. 



O movimento Trocar navios consiste basicamente em selecionar dois 

berços quaisquer pertencentes à solução, selecionar um navio qualquer em 

cada um dos dois berços (a), e trocá-los (b). Caso os navios não possam ser 

atendidos pelos “novos” berços onde serão alocados, deverão ser 

selecionados novos navios e/ou berços. Após a troca, a seqüência de 

atendimento dos dois berços deverá ser ordenada pelo horário de chegada 

dos navios (c). Esse movimento é ilustrado na Figura 5.  

 

Figura 5 - Movimento trocar navios. 

A partir dessa estrutura de vizinhança, o SA foi implementado de uma 

forma em que cada solução vizinha é gerada por apenas um desses 

movimentos, sendo a sua escolha feita de forma aleatória, porém 

uniformemente distribuída, possibilitando assim uma boa diversidade entre 

as soluções intermediárias geradas, e conseqüentemente uma boa 

exploração do espaço de soluções. 

A função objetivo f(S) utilizada para avaliar as soluções é aquela descrita 

pelas equações (12),(13) e (14), e as restrições do modelo (15 a 20) são 

atendidas implicitamente nas heurísticas de distribuição e programação e 

nos movimentos de troca. Mais detalhes sobre a implementação e ajustes de 

parâmetros do SA podem ser encontrados em (Mauri et al.; 2008). 



3.2.1.2 Experimentos computacionais 

 Para avaliar o desempenho dos métodos e modelos descritos neste 

trabalho, foram utilizados 30 problemas testes distintos, cada um com 60 

navios e 13 berços. Esses problemas testes foram gerados aleatoriamente 

por Cordeau et al. (2005). Todos os testes foram realizados em um PC com 

processador AMD Athlon™ 64 3500 de 2.2 GHz e 1GB de memória RAM. 

Toda a implementação foi desenvolvida na linguagem C++. 

As melhores soluções obtidas para o SA, i.e., SA com mecanismo de 

reaquecimento (reinicialização) (SA+RA), foram comparadas com as 

melhores soluções conhecidas para os problemas testes utilizados. Essas 

melhores soluções foram obtidas através de uma heurística baseada na 

Busca Tabu, apresentada em Cordeau et al. (2005). Além disso, o CPLEX 

10.0.1 (Ilog, 2006), também foi utilizado, de forma isolada, para resolver o 

modelo descrito anteriormente. Foi utilizado um limite máximo de 

processamento de 1 hora para cada problema teste. A Tabela 1 apresenta 

essas comparações. 

Como pode ser observado na Tabela 1, as soluções obtidas pelo (SA+RA) 

foram 0,21% melhores em relação às obtidas pela Busca Tabu proposta por 

Cordeau et al. (2005). A Busca Tabu obteve apenas uma solução melhor do 

que o (SA+RA), para o problema teste i10. Já em relação ao CPLEX, pode-

se notar que este não foi capaz de obter soluções para vários problemas 

testes (em 1 hora), e nos casos em que foram encontradas soluções, os 

resultados foram expressivamente piores do que os apresentados pelo 

(SA+RA), em média 170,05% piores. 

Em relação ao tempo para obtenção das soluções, o CPLEX utilizou 1 hora 

para cada problema teste (3600 seg.). A Busca Tabu utilizou 

aproximadamente 120 segundos para cada problema teste, segundo descrito 

em Cordeau et al. (2005). Já o (SA+RA), utilizou um tempo médio de 

60,26 segundos para cada problema teste, o que mostra a competitividade 

do método em relação à Busca Tabu e a superioridade em relação ao 

CPLEX. 



Tabela 1 - Comparações com outros métodos. 

BT CPLEX (SA+RA) Melhorias (%) Problema  
teste Z Z Gap Z* Tempo C D 

        

i01 1415 - - 1409 53,12 0,43 - 
i02 1263 2606 3,82 1261 58,94 0,16 106,66 
i03 1139 2565 4,00 1129 54,03 0,89 127,19 
i04 1303 4353 8,62 1302 67,33 0,08 234,33 
i05 1208 2672 4,89 1207 55,38 0,08 121,38 
i06 1262 - - 1261 53,88 0,08 - 
i07 1279 2887 4,73 1279 60,52 0,00 125,72 
i08 1299 5177 11,69 1299 61,45 0,00 298,54 
i09 1444 - - 1444 57,91 0,00 - 
i10 1212 - - 1213 68,95 -0,08 - 
i11 1378 - - 1368 76,77 0,73 - 
i12 1325 3206 5,48 1325 62,84 0,00 141,96 
i13 1360 - - 1360 68,19 0,00 - 
i14 1233 - - 1233 75,06 0,00 - 
i15 1295 4672 9,77 1295 54,55 0,00 260,77 
i16 1375 4320 8,97 1364 63,91 0,81 216,72 
i17 1283 - - 1283 56,28 0,00 - 
i18 1346 3681 6,94 1345 53,98 0,07 173,68 
i19 1370 2400 3,04 1370 52,83 0,00 75,18 
i20 1328 - - 1328 53,38 0,00 - 
i21 1346 - - 1341 53,52 0,37 - 
i22 1332 3489 7,31 1326 57,97 0,45 163,12 
i23 1266 - - 1266 53,75 0,00 - 
i24 1261 4867 10,13 1260 54,09 0,08 286,27 
i25 1379 1993 2,67 1377 53,56 0,15 44,73 
i26 1330 2520 3,62 1318 57,34 0,91 91,20 
i27 1261 3209 5,70 1261 69,98 0,00 154,48 
i28 1365 - - 1360 58,47 0,37 - 
i29 1282 4809 9,43 1280 69,09 0,16 275,70 
i30 1351 - - 1344 70,67 0,52 - 

        

Média 1309,67 3495,65 6,52 1306,93 60,26 0,21 170,45 

O Simulated Annealing, integrado com a técnica de reaquecimento e as 

demais heurísticas apresentadas na Seção 4, foi capaz de obter, em todos os 

casos, e com pouco tempo de processamento, soluções válidas para o 

problema. Além disso, o método proposto se mostrou extremamente 

eficiente, pois os gaps obtidos foram expressivamente baixos, indicando 

uma grande proximidade com as soluções ótimas para o problema. A 

estrutura de vizinhança, através dos movimentos de troca, mostrou ser 

adequada e eficiente para exploração do espaço de soluções. 

Os resultados mostram claramente o potencial da abordagem apresentada, 

onde soluções de alta qualidade são obtidas, para problemas relativamente 

grandes e em tempos de processamento expressivamente baixos. A 

continuação deste trabalho será voltada para o tratamento do problema em 

sua forma contínua, e para a aplicação do método proposto a problemas 

reais encontrados em portos brasileiros. 



3.2.2 Algoritmo de Treinamento Populacional (ATP)   

 Proposto inicialmente por Mauri e Lorena (2004), o ATP/PL é 

baseado na aplicação do Algoritmo de Treinamento Populacional (ATP) 

juntamente com a Programação Linear (PL) através da técnica de Geração 

de Colunas.  

O Algoritmo de Treinamento Populacional (ATP) é um tipo de técnica 

evolutiva empregado inicialmente por Oliveira (2002) e Oliveira & Lorena 

(2002), e foi derivado do Algoritmo Genético Construtivo (AGC). O AGC 

foi proposto por Lorena & Furtado (2001) e possui várias características 

inovadoras comparadas aos algoritmos genéticos tradicionais. Uma dessas 

características é a utilização de uma população “ranqueada” de tamanho 

dinâmico composta de “esquemas” e “estruturas”. Os esquemas e as 

estruturas são avaliados diretamente em uma base comum, usando um 

processo duplo de aptidão, chamado aptidão-fg. 

Os esquemas não são usados no ATP, e a aptidão-fg é executada através de 

heurísticas. Um indivíduo é considerado bem adaptado se ele não melhorar 

considerando a heurística de treinamento utilizada. A adaptação no 

treinamento da população é usada para guiar a busca para áreas 

promissoras. 

As duas funções usadas no treinamento evolutivo são definidas através de 

g(k) = “qualidade” do indivíduo (coluna) k, e f(k) = Melhor g(k’) | k’ ∈  

Vizinhança(k). O valor de f(k) é obtido através da heurística de treinamento. 

O processo evolutivo é desenvolvido privilegiando os indivíduos de menor 

diferença [g(k) – f(k)] e menor g(k), atribuindo a eles os seguintes ranks:  

[ ] [ ])()()()( max kfkgkggdk −−−×=δ                                

gmax é o custo (alto) do pior indivíduo criado na população inicial e d  é um 

percentual constante de gmax. A população é controlada dinamicamente por 

um parâmetro de evolução, denominado α, que é atualizado por: 
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××+=
                                  

Step é uma constante que controla a velocidade do processo evolutivo, PS é 

o tamanho da população corrente, (δbst - δwst) é a variação, no momento, 

entre os ranks do melhor e do pior indivíduo, respectivamente, e RG é o 

número de gerações que faltam para terminar o processo. 

O parâmetro α é comparado aos ranks, e se α ≥ δ(k) o indivíduo k é 

eliminado da população. A população no momento de evolução α é 

dinâmica em tamanho e pode ser esvaziada durante o processo.   

O ATP e a PL são aplicados de maneira interativa, sendo o ATP, através de 

informações da relaxação PL, responsável pela geração de boas colunas, e a 

PL pela resolução de um Problema de Particionamento de Conjuntos (PPC) 

formado por essas colunas. O PPC é formulado da seguinte maneira: 
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Na formulação anterior, o problema é descrito como o de formação de uma 

matriz, onde as colunas representam os berços, e as linhas os navios. Cada 

elemento aij ∈  {0,1}, sendo i ∈  N = {1..n} e j ∈  P = {1..p}, n é o número 

de navios (linhas) e p o número de colunas geradas, onde aij = 1 se a coluna 

j atender o navio i, e 0 caso contrário. Esta é uma formulação clássica, onde 

cj representa o custo da coluna j (eq 5) e xj é igual a 1 se a coluna  j 

pertencer à solução do problema e 0 caso contrário. 



3.2.2.1 Contribuição 

 O ATP/PL foi igualmente aplicado ao PAB proposto por Cordeau et 

al. (2005) e publicado em (Mauri et al., 2008).  No caso específico do PAB, 

deve-se considerar que cada berço possui suas próprias características, 

podendo não ter a capacidade de atender a um determinado navio. Nesse 

caso, deve-se garantir que seja utilizado nenhum ou apenas um berço de 

cada “tipo” disponível no cais, ou seja, cada coluna pertencente à solução 

final do problema deve representar um berço distinto, e sem repetições. 

Para isso, deve-se inserir uma nova restrição no PPC (eq. 4), formando 

assim um problema de particionamento de conjuntos com uma restrição 

adicional (PPC+). 
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Cada elemento bij ∈  {0,1}, sendo i ∈  M = {1..m} e j ∈  P = {1..p}, m é o 

número de berços disponíveis,  onde bij = 1 se a coluna j representar o 

berço i. Cada coluna é representada através de um “indivíduo” formado por 

números inteiros, onde a primeira posição indica o berço referente à coluna, 

e as demais posições representam os navios atendidos por esse berço 

(coluna). A seqüência de atendimento de um berço k qualquer é dada por: 

Bk = k i+3 i i+2 i+5

O indivíduo representado acima indica que o berço k atenderá os navios 

i+3, i, i+2 e i+5, nessa ordem. O custo de cada coluna (indivíduo) é dado 

pela equação (5). Para calcular o custo das colunas, as restrições referentes 

às janelas de tempo são alocadas na função objetivo, juntamente com 

fatores de penalização (vetor w = [w0,w1,w2]). Dessa forma, as colunas são 

avaliadas de forma relaxada, e nos casos de violações nas janelas de tempo, 

o custo da coluna receberá uma penalização elevada. 
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A geração das colunas necessárias para resolver o PPC+ (eq. 1-3) pode ser 

um desafio. Assim, a relaxação de PL é utilizada juntamente com o ATP 

para gerar um conjunto de colunas mais “tratável” por softwares 

comerciais. Maiores detalhes sobre o ATP/PL podem ser vistos em Mauri 

& Lorena (2007). 

3.2.2.2 Experimentos computacionais 

 Para avaliar o desempenho do ATP/PL, foram utilizadas 30 

instâncias distintas, cada uma com 60 navios e 13 berços. Essas instâncias 

foram geradas aleatoriamente por Cordeau et al. (2005). Todos os testes 

foram realizados em um PC com processador AMD Athlon™ 64 3500 de 

2.2 GHz e 1GB de memória RAM. Toda a implementação foi desenvolvida 

na linguagem C++. 

As soluções obtidas pelo ATP/PL foram comparadas com as melhores 

soluções conhecidas para as instâncias utilizadas. Essas melhores soluções 

foram obtidas através de uma heurística baseada na Busca Tabu, 

apresentada em Cordeau et al. (2005). Além disso, o CPLEX 10.0.1 (Ilog, 

2006), também foi utilizado, de forma isolada, para resolver o modelo 

descrito na Seção 3. Foi utilizado um limite máximo de processamento de 1 

hora para cada instância. A Tabela 3 apresenta essas comparações. 

Na Tabela 3 a coluna “A” apresenta a melhoria obtida pelo ATP/PL em 

relação à Busca Tabu (BT) proposta por (Cordeau et al, 2005). Já a coluna 

“B” apresenta a melhoria do ATP/PL em relação ao CPLEX. Ainda na 

Tabela 3, pode-se notar que gap médio obtido pelo CPLEX é relativamente 

baixo, o que indica que as soluções obtidas pelo ATP/PL, que são 

melhores, podem estar muito próximas das soluções ótimas para as 

instâncias utilizadas. 



Tabela 3: Comparações com outros métodos. 

BT CPLEX ATP/PL Melhorias (%) Instância Z Z Gap Z* A B 
   

i01 1415 - - 1409 0,43 - 
i02 1263 2606 3,82 1261 0,16 106,66 
i03 1139 2565 4,00 1129 0,89 127,19 
i04 1303 4353 8,62 1302 0,08 234,33 
i05 1208 2672 4,89 1207 0,08 121,38 
i06 1262 - - 1261 0,08 - 
i07 1279 2887 4,73 1279 0,00 125,72 
i08 1299 5177 11,69 1299 0,00 298,54 
i09 1444 - - 1444 0,00 - 
i10 1212 - - 1213 -0,08 - 
i11 1378 - - 1369 0,66 - 
i12 1325 3206 5,48 1325 0,00 141,96 
i13 1360 - - 1360 0,00 - 
i14 1233 - - 1233 0,00 - 
i15 1295 4672 9,77 1295 0,00 260,77 
i16 1375 4320 8,97 1365 0,73 216,48 
i17 1283 - - 1283 0,00 - 
i18 1346 3681 6,94 1345 0,07 173,68 
i19 1370 2400 3,04 1367 0,22 75,57 
i20 1328 - - 1328 0,00 - 
i21 1346 - - 1341 0,37 - 
i22 1332 3489 7,31 1326 0,45 163,12 
i23 1266 - - 1266 0,00 - 
i24 1261 4867 10,13 1260 0,08 286,27 
i25 1379 1993 2,67 1376 0,22 44,84 
i26 1330 2520 3,62 1318 0,91 91,20 
i27 1261 3209 5,70 1261 0,00 154,48 
i28 1365 - - 1360 0,37 - 
i29 1282 4809 9,43 1280 0,16 275,70 
i30 1351 - - 1344 0,52 - 

   
Média 1309,67 3495,65 6,52 1306,87 0,21 170,46 

As soluções obtidas pelo ATP/PL foram 0,21% melhores em relação às 

obtidas pela Busca Tabu proposta por Cordeau et al. (2005). A Busca Tabu 

obteve apenas uma solução melhor do que o ATP/PL, para a instância i10. 

Já em relação ao CPLEX, pode-se notar que este não foi capaz de obter 

soluções para várias instâncias (em 1 hora), e nos casos em que foram 

encontradas soluções, os resultados foram expressivamente piores do que 

os apresentados pelo ATP/PL, em média 170,46% piores. 



Em relação ao tempo para obtenção das soluções, o CPLEX utilizou 1 hora 

para cada instância (3600 seg). A Busca Tabu utilizou aproximadamente 

120 segundos para cada instância, como descrito em Cordeau et al. (2005). 

O ATP/PL, utilizou um tempo médio de 93,99 segundos para cada 

instância, o que mostra a competitividade do método em relação à Busca 

Tabu e a superioridade em relação ao CPLEX. 

O ATP, integrado com uma técnica tradicional de geração de colunas, foi 

capaz de resolver o subproblema que gera novas colunas de uma forma 

implícita. Isso foi feito através da definição da aptidão-fg utilizando 

informações dos valores duais. Dessa forma, esse método mostrou ser 

adequado para outros problemas para os quais a geração de colunas seja 

indicada. Os resultados computacionais do ATP/PL foram excelentes e 

obtidos em tempos razoáveis de processamento, comparados à Busca Tabu 

e ao CPLEX. 

O ATP/PL foi capaz de obter, em todos os casos, e com pouco tempo de 

processamento, soluções válidas para o problema. Além disso, o método 

proposto se mostrou extremamente eficiente, pois, como pode ser 

observado na Tabela 3, as soluções foram superiores às obtidas pelo 

CPLEX, que por sua vez apresentou gaps relativamente baixos, indicando 

uma grande proximidade com as soluções ótimas para o problema. Os 

operadores genéticos e a heurística de treinamento utilizada pelo ATP na 

fase de geração de colunas foram adequados e eficientes para exploração do 

espaço de soluções. 

Os resultados obtidos mostram que o ATP/PL foi capaz de gerar soluções 

de boa qualidade para todas as instâncias em tempos computacionais 

expressivamente baixos, e ainda foram comparados com uma abordagem 

recente encontrada na literatura, e a qualidade das soluções encontradas foi 

ligeiramente superior. Além disso, os resultados obtidos ainda foram 

comparados com o CPLEX, e nesse caso, nota-se claramente a 

superioridade do método proposto tanto na qualidade das soluções quanto 

no tempo de processamento. 



Enfim, os resultados mostram claramente o potencial da abordagem 

apresentada, onde soluções de alta qualidade são obtidas, para problemas 

relativamente grandes e em tempos de processamento expressivamente 

baixos. A continuação deste trabalho será voltada para o tratamento do 

problema em sua forma contínua, e para a aplicação do método proposto a 

problemas reais encontrados em portos brasileiros. 

3.2.3 Heurística Gulosa 

 Esta etapa do Projeto talvez seja a mais promissora em termos de 

possibilidades de desenvolvimentos futuros visando dar suporte a 

operações em terminais portuários de São Luís através de sistemas de apoio 

à decisão. 

Algoritmos aproximativos baseados em critérios gulosos tendem a 

encontrar soluções de qualidade rapidamente mesmo para um horizonte de 

planejamento com muitos navios. 

O Laboratório de Aprendizado Computacional e Métodos de Otimização 

(LACMO) juntamente com o Laboratório de Mídias Interativas (LabMInt), 

representado pelo prof. Dr. Anselmo Cardoso Paiva, pesquisador integrante 

deste Projeto, vêm trabalhando há alguns anos numa Cooperação Técnico 

Científico UFMA/ALUMAR, para desenvolvimento do Sistema de 

Planejamento e Controle de Tráfego Marítimo (PCTM) para a refinaria do 

Consórcio ALUMAR.  Implementar algoritmos de otimização para a fila de 

navios do terminal portuário da ALUMAR tem sido umas das ações 

previstas no âmbito do PCTM.  

Apesar de objetivos diferentes, o PROPOR e PCTM compartilham das 

experiências de seus pesquisadores em comum. Foi proposto um critério 

guloso no âmbito do PCTM que tem alcançado resultados satisfatórios para 

horizontes de planejamento de 18 meses, operando com aproximadamente 

300 navios e 1 berço, em tempo computacional inferior a 20 segundos. 

Em termos práticos, a investigação de heurísticas gulosas para o BAPTGS 

é muito importante, ainda mais considerando que contribuições no âmbito 



do PROPOR podem ser mais facilmente generalizadas para cenários 

operacionais de outros portos da ilha de São Luís. 

Uma outra contribuição desta etapa do trabalho consiste de uma aplicação 

da Busca Guiada por Agrupamentos (Clustering Search - *CS}, proposta 

pelo coordenador deste Projeto e que vem dando suporte a uma série de 

aplicações recentes em otimização contínua e combinatória (Oliveira e 

Lorena, 2004, 2006), (Chaves e Lorena, 2005). 

Na Busca Guiada por Agrupamentos, um processo de agrupamento 

iterativo trabalha simultaneamente com uma metaheurística qualquer, 

contabilizando as operações ocorridas em regiões do espaço de busca e 

identificando aquelas que merecem especial interesse. Em outras palavras, 

o processo de agrupamento identifica vizinhanças mais ativas e pode servir 

de referência para a execução de algoritmos de busca local. 

A metaheurística GRASP usando os fundamentos do *CS foi 

primeiramente chamado de GRACS (Greedy Randomized Adaptive 

Clustering Search) (Oliveira e Lorena; 2006b). De modo geral, GRASP 

consiste de uma fase de construção gulosa seguida por uma fase na qual 

uma busca local é sempre empregada para realizar melhoramentos na 

solução gulosa anteriormente obtida. No GRACS, ao contrário, as buscas 

locais são realizadas de acordo com os critérios de regiões promissoras de 

busca segundo o processo de agrupamento inerente ao *CS.  

3.2.3.1 Contribuição 

 Esta etapa do Projeto está em andamento, executada por um aluno 

de iniciação científica, Tarcísio Souza Costa. Os primeiros resultados foram 

obtidos recentemente e submetidos ao HIS 2008 (Hybrid Intelligent 

Systems), evento Qualis A pela CAPES. No âmbito deste Projeto, um 

primeiro esforço de implementação de um algoritmo aproximativo consiste 

de um GRACS para o BAPTGS. 

O processo construtivo guloso escolhido para BAPTGS considera os 

conflitos de TTW com os navios incluídos (AI) e não-incluídos (NI) na 



solução parcial. A pontuação AI navio candidato considera a mudança 

necessária para evitar conflitos com os posicionados anteriormente.  

NI simula o que aconteceria aos demais navios candidatos se o navio atual 

atracar em uma dada TTW. O cálculo se baseia no AI dos navios restantes, 

ou seja, os custos para os navios candidatos, que têm TTW de chegada 

entre bi e bi + hi. Pequenas somas de AI e NI tem prioridades na construção 

da solução gulosa. 

A fase gulosa utiliza os critérios AI e NI e a fase de melhoramento emprega 

uma busca local do tipo subida da encosta explorando uma vizinhança do 

tipo 2-Opt. 

3.2.3.2 Experimentos computacionais 

 Das 21 instâncias geradas para o BAPTGS, foram escolhidas 16, 

consideradas as maiores (teoricamente, mais difíceis): 15, 20 e 30 navios. O 

GRACS conseguiu alcançar a solução ótima (obtida pela CPLEX) em 10 

instâncias das 16 mais difíceis (62%). No que diz respeito ao tempo, o 

GRACS gastou 83.4 segundos em média para chegar às suas respectivas 

melhores soluções, ao passo que o CPLEX, em média, consome 1327.1 

segundos encontrar o ótimo. 

Esses resultados estão dentro do que era previsto para uma metaheurística, 

mas é necessário comparar com outras metaheurísticas. Pretende-se realizar 

uma série de experimentos com o GRASP puro, algoritmo evolutivo e 

simulated annealing (SA). Segundo o comentário dos revisores, a 

comparação de tempo de execução com software comercial (CPLEX) não 

foi suficientemente consistente para comprovar os ganhos supostamente 

obtidos com as contribuições propostas pelo trabalho.  

Em se tratando de SA, foi implementada uma versão paralela de SA que 

executa em um cluster de PCs, usando a biblioteca MPI (Message-Passing 

Interface). O SA Paralelo funciona como vários SAs trocando mensagens 

entre si em anel e, eventualmente, realizando reaquecimentos em torno das 



melhores soluções encontradas a cada conjunto de iterações. Ainda não 

foram submetidos artigos com esta última proposta. 

4 Importância do apoio do CNPq para a sociedade maranhense 

 Inicialmente, defende-se o ineditismo e relevância dos objetivos 

propostos no Projeto PROPOR. Em uma ilha cercada de grandes terminais 

portuário, quase nada fora desenvolvido em termos de pesquisa científica e 

de desenvolvimento tecnológico até o 2005, ano seguinte ao retorno do 

doutoramento do coordenador deste Projeto.  

A eficiência dos portos da ilha tem despertado interesse na sociedade 

maranhense na medida em que a fila de navios, visível de toda orla 

marítima, representa movimentação de carga e, consequentemente, divisas 

para o Estado. O segundo maior jornal em circulação no Maranhão 

publicou em 19 de julho deste ano uma matéria sobre o assunto 

(http://oimparcial.site.br.com/oimparcial/content/view/2586/34/). 

Alguns pesquisadores do Departamento de Informática são integrantes do 

Grupo de Informática Aplicada, cadastrado no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq, desenvolvendo pesquisa em computação gráfica, 

sistemas distribuídos, qualidade de serviço, sistemas de geoprocessamento, 

reconhecimento de padrões, dentre outros. 

Não existe a cultura em investigação científica em modelagem matemática 

nem entre os professores pesquisadores da UFMA, nem nos alunos de 

graduação e mestrado dos cursos da área tecnológica. Desde 2005, tem-se 

procurado formar recursos humanos diferenciados e motivados para esse 

tipo de pesquisa. A formação começa na graduação, em disciplinas básicas 

como Programação Matemática e Pesquisa Operacional através de 

metodologias atualizadas de ensino que mantenham o aluno sempre 

motivado.  

O CNPq, através do Edital Universal de 2006, permitiu um passo adiante 

dentro dessa formação: foi montado um laboratório temático que passou a 



concentrar ações dentro do contexto da pesquisa em otimização, servindo 

como referência para os alunos da graduação e da pós-graduação.  

O Laboratório de Aprendizado Computacional e Métodos de Otimização 

(LACMO), como ficou conhecido o referido laboratório temático apoiado 

pelo CNPq, conta atualmente com 3 alunos de iniciação científica e 1 aluno 

de mestrado e vem desenvolvendo projetos de pesquisa científica e de 

desenvolvimento e inovação tecnológica desde a sua criação em 2006. 

5 Principais dificuldades para execução do PROPOR 

 O cronograma do PROPOR previa atividades a partir de outubro de 

2006 até o mês de setembro deste ano. Basicamente, duas grandes 

dificuldades para o desenvolvimento de todo o cronograma no prazo 

previsto podem ser indicadas.  

o Dificuldade para recrutamento de bolsistas com perfil 

adequado 

 Apoiado por uma graduação em Ciência da Computação com pouca 

tradição em pesquisa em modelagem matemática e otimização, houve 

grande dificuldade para se recrutar bolsistas para o Projeto.   

Essa dificuldade sempre era do conhecimento do coordenador deste Projeto 

quando da submissão da proposta ao CNPQ. Por esse motivo a modelagem 

matemática, inicialmente, foi desenvolvida com recursos humanos 

disponíveis: alunos da graduação não bolsistas, colaboradores de outros 

projetos de desenvolvimento tecnológico, dentre outros. 

Todavia a escassez de alunos com perfil adequado não permitiu a rápida 

reposição do aluno bolsista de mestrado, selecionado no início de 2007, 

depois que este foi aprovado em concurso público e desistiu da bolsa. 

Também houve a desistência do aluno de iniciação científica, selecionado 

no Edital CNPq/UFMA 2007, que por sinal foi o único que ocorreu 

perfeitamente enquadrado na vigência do PROPOR. 



Enfim, apesar da equipe estar preparada para essa dificuldade, a escassez de 

recursos humanos deu pouca margem de manobra para imprevistos comuns 

como a desistência de bolsistas. 

o Dificuldades com o calendário de editais para bolsistas 

 Apesar de ser um projeto de 24 meses de vigência, o que 

supostamente daria a possibilidade de selecionar um aluno de mestrado 

para trabalhar de 18 a 24 meses e dois alunos de iniciação científica para 12 

meses cada, houve uma dificuldade relacionada à adequação desse 

cronograma ao calendário de editais da UFMA.   

No âmbito da UFMA, o primeiro aluno de mestrado a trabalhar no Projeto 

começou suas atividades a partir de março de 2007 (primeiro processo 

seletivo após o início do Projeto). O primeiro bolsista de iniciação 

científica foi selecionado apenas para agosto daquele ano, ou seja, quase 

um ano após o início da vigência do Projeto. Esses dois alunos desistiram 

do Projeto por motivos particulares e essas vagas não foram imediatamente 

preenchidas. Tais dificuldades surgiram de situações em que não recaiu 

culpa na capacidade gerencial do coordenador do Projeto. 

6 Solicitação de prorrogação 

 A consistente conclusão dos trabalhos requer pelo menos 7 meses 

de trabalhos bem planejados e focados nos objetivos do Projeto. Pela 

exposição de motivos que se segue, considerando a relevância do tema para 

o Estado do Maranhão e as dificuldades descritas anteriormente, justifica-se 

o pedido de prorrogação de 7 (sete) meses para que se prossiga o 

desenvolvimento de modelos e algoritmos para o BAPGTS.  

A prorrogação dar-se-ia a partir de outubro, indo até o mês de abril com 

compromisso de que se façam também avanços na linha que pesquisa 

algoritmos aproximativos e paralelos.  



7 Justificativa para a prorrogação do Projeto 

 Um segundo aluno de mestrado no Curso de Engenharia de 

Eletricidade da UFMA para ocupar a vaga só foi possível no processo 

seletivo de 2008. Sua defesa de dissertação de mestrado está prevista para 

julho do próximo ano. O tempo excedente à prorrogação seria usado para 

escrita da dissertação e estaria fora do escopo do Projeto assim como outras 

atividades de iniciação científica.  

Os principais pontos que justificam uma prorrogação estão detalhados a 

seguir. 

o Dar oportunidade novas iniciações científicas com bolsas 

 Para finalização dos trabalhos, seriam de interesse do objeto deste 

Projeto, dois alunos de iniciação científica para implementação de 

algoritmos aproximativos para o problema com berços heterogêneos. 

Esperam-se dois editais para bolsistas de iniciação científica ainda neste 

ano. Para que se possa concorrer a eles com boas chances é necessária uma 

prorrogação do Projeto. 

Está pendente uma solicitação de bolsa dentro da cota CNPq/UFMA cujo 

plano de atividades conta com esta prorrogação. Solicitações de bolsa fora 

da vigência de projetos têm menos chances de êxito.  

A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento tecnológico do 

Estado do Maranhão (FAPEMA) ainda não lançou seu edital de iniciação 

científica deste ano. As chances de o PROPOR ser contemplado com uma 

bolsa aumentaria caso houvesse o deferimento da prorrogação anexada ao 

processo.  

o Validação do modelo para berços homogêneos como parte do 

processo de formulação do modelo para berços heterogêneos 

 Tendo em vista a necessidade de urgente publicação em revista 

especializada, e devido também à quantidade de contribuições acumuladas 



ao longo do primeiro ano do Projeto, optou-se por submeter o artigo “Berth 

Allocation Problem in Tidal Grain Ports with Stock Level Constraints” à 

revista “Transportation Research Part E” (http://www.elsevier.com). Há 

previsão do Editor-in-Chef para um posicionamento acerca do artigo para 

outubro (veja documento em anexo), ou seja, após o término de vigência do 

PROPOR.  

Esta primeira contribuição, em termos de modelo matemático específico 

para o BAPTGS, ainda conta com algumas simplificações com relação ao 

problema real. O modelo apenas trata o caso de berços homogêneos não 

capacitados.  No trabalho ainda não submetido, berços heterogêneos com 

diferentes capacidades de operação estão sendo contemplados, bem como a 

possibilidade de representarem paradas para manutenção periódicas que 

fazem parte do cenário operacional da maioria dos terminais portuários de 

São Luís. 

Para que se avance em termos de modelagem mais fiel à realidade é 

necessária ainda à validação das contribuições prévias. Por isso, o processo 

de revisão do artigo faz parte do aprendizado e do processo de tomada de 

decisão dentro do contexto do Projeto.  

o Validação dos modelos para o BAPTGS como parte do processo 

para proposição de algoritmos aproximativos 

 Entende-se que implementar metaheurísticas para um problema 

recém formulado somente se justifica quando a comunidade científica 

aceita a existência do problema. A discussão dos resultados nesta etapa, 

considerando o suposto grau de dificuldade do problema, seria mais 

consistente se levassem em conta a validação do BAPTGS e os tempos de 

execução em que otimizadores comerciais levam para resolvê-lo. 



o Simpósio em Engenharia de Produção fora da vigência do 

Projeto 

 O PROPOR tem previsão de duas viagens nacionais para 

participação de eventos científicos. O nível de maturidade atual dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do Projeto já possibilita ganhos com 

possíveis trocas de experiência com outros pesquisadores da área de 

Engenharia de Produção. 

 O SIMPEP (http://www.simpep.feb.unesp.b), com o tema “Sistemas 

de informação e gestão do conhecimento”, que ocorre na cidade paulista de 

Baurú de 10 a 12 de novembro de 2008 é um dos relevantes eventos na 

área. A oportunidade de participar de um evento tão abrangente no Brasil é 

de interesse do PROPOR. 

Nesse mesmo período, poderia ser agendada uma visita técnica ao INPE 

para tratar de assuntos relacionados ao Projeto.  

o Contribuições mais consistentes 

 A prorrogação do prazo permitiria enfim discussões mais 

conclusivas com respeito a: 

o Validade do problema e do modelo;  

o Grau de dificuldade para resolver instâncias de pequeno, médio e 

grande portes; 

o Flexibilidade do modelo em aceitar novas restrições; 

o Alternativas para solução do modelo considerando técnicas como 

programação quadrática, e algoritmos aproximativos; 

o Validade de algoritmos aproximativos confrontando a qualidade dos 

resultados com o tempo computacional para obtê-los; 

o Proposição de algoritmos paralelos para solução de instâncias 

maiores do problema. 

A seguir um cronograma de atividades detalhado é apresentado. 



8 Cronograma de atividades 

 O cronograma a seguir considera os dois últimos meses de vigência 

do PROPOR, agosto e setembro, além dos 7 meses solicitados como 

prorrogação. Conta-se com o aluno bolsista de mestrado, atualmente 

integrante da equipe (MS) e mais dois alunos de iniciação científica (IC1 e 

IC2), sendo que pelo menos um deles deve ser contemplado com bolsa das 

cotas CNPq/UFMA OU FAPEMA.  

Posto mês a mês tem-se: 

o Agosto –  Vigência atual 

 MS: Experimentos para validação do modelo para terminais 

portuários com berços heterogêneos não capacitados.  

o Setembro – Vigência atual: integração à equipe do bolsista de 

iniciação científica (cota CNPq/UFMA 2008). 

 MS: Validação do modelo para terminais portuários com berços 

heterogêneos não capacitados; 

 IC1: Estudo dirigido sobre heurísticas e metaheurísticas.  

o Outubro (1) – Início da prorrogação e prazo para posicionamento da 

revista “Transportation Research Part E” quanto ao artigo “Berth 

Allocation Problem in Tidal Grain Ports with Stock Level 

Constraints”.  

 MS: Início da redação do artigo “Heterogeneous Berth Allocation 

Problem in Tidal Grain Ports with Stock Level Constraints”; 

Análise dos comentários dos revisores; 

 IC1:  Estudo dirigido sobre heurísticas e metaheurísticas.  

o Novembro (2) – Início da bolsa de iniciação científica (cota 

FAPEMA 2008). 



 MS: Redação do artigo “Heterogeneous Berth Allocation Problem 

in Tidal Grain Ports with Stock Level Constraints”; Correções 

e ajustes no artigo revisado “Berth Allocation Problem in 

Tidal Grain Ports with Stock Level Constraints” para 

resubmissão;  

 IC1: Estudo dirigido sobre heurísticas e metaheurísticas;  

 IC2: Estudo dirigido sobre heurísticas e metaheurísticas paralelas.  

o Dezembro (3) – 

 MS: Fechar artigos para submissão a periódicos e/ou simpósios;  

 IC1: Estudo dirigido sobre heurísticas e metaheurísticas;  

 IC2: Estudo dirigido sobre heurísticas e metaheurísticas paralelas;  

o Janeiro (4) –  

 MS: Investigar formulações alternativas para o BAPTGS, 

considerando a possibilidade de um modelo não-linear;  

 IC1: Estudo dirigido sobre Busca Guiada por Agrupamentos; 

Implementação de heurística gulosa e busca local para o 

BAPTGS;  

 IC2: Implementação de heurística e metaheurística paralelas.  

o Fevereiro (5) –  

 MS: Experimentos e validação do modelo não-linear; Início da 

escrita de artigo para congresso internacional; 

 IC1: Implementação e teste de heurística gulosa e busca local para o 

BAPTGS; Implementação de metaheurística; 

 IC2: Implementação e teste de heurística e metaheurística paralelas;  



o Março (6) – 

 MS: Fechamento do artigo para congresso internacional; 

 IC1: Validação das heurísticas e metaheurísticas; 

 IC2: Implementação e teste de heurística e metaheurística paralelas;  

o Abril (7) – Término da prorrogação 

 MS: Início da escrita da dissertação; 

 IC1: Início da escrita de artigo sobre heurísticas e metaheurísticas 

de busca para o BAPTGS; 

 IC2: Início da escrita de artigo sobre heurísticas e metaheurísticas 

de busca para o BAPTGS. 
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Alexandre 

> 

> Prezado alexandre, para procedermos a análise de uma solicitação de 

prorrogação de prazo são necessários o envio "obrigatoriamente" do 

relatório parcial das atividades realizadas, justificativa para a prorrogação e 

cronogram/plano de trabalho para o período a ser prorrogado. Esta é uma 

exigência da Diretoria e a justificativa deve ser bem convincente. 

Celso 


